
AGENCIA DE DESIGN CULTURAL E SUSTENTABILIDADE



DESIGN CULTURAL E 

SUSTENTABILIDADE ?

é a estratégia sistêmica e a 

ação consciente para a 

realização de um processo, 

projeto ou programa que 

seja justo às necessidades, 

especificidades, 

possibilidades e criatividade 

local!

PROPOSITO

Gerar condições de 

aprimoramento empatico

das relações humanas 

para o compromisso com 

a transformação social 

sustentável e a 

valorização cultural e 

ambiental.



PRINCIPIOS
Colaboração

Confiança

Transparencia

Resiliência

Sustentabilidade

VALORES
 Transdisciplinaridade;

Visão Sistêmica e Ecologica;

Colaboração;

Inteligencia Coletiva;

Busca por integração harmoniosa 

nas relações do Ser Humano com 

outros e seu Meio Ambiente;

Resiliência Criativa e Comunitaria.

NA PRATICA

 Educação transdisciplinar;

 Facilitação e acompanhamento de 

processos  por meio de novas metodologias; 

Consultoria, criação e desenvolvimento de 

processos, projetos e programas socio-

culturais-ambientais. 





Agindo na dimensão 
socio-cultural-ambiental 

de forma sistemica e 
transdisciplinar

Arte e cultura

Educação e 
comunicação

Ecologia e Meio 
Ambiente

Tecnologias



 Open Space

Tecnology

 World Café

 Mapa mental

 Desenho sistêmico

 Mapeamentos

 Facilitação gráfica

 Investigação 

Sistêmica

 Jogos

 Aquário

 Circulo

 Feedback

 Holsting

 Dragom Dreaming

 Design Thinkins



Ao compreender um design cultural e sustentabilidade a ser realizado, um 
profissional de notório saber ou uma equipe multidisciplinar é 
convocada.

A empresa trabalha com uma rede de colaboradores, profissionais de alta 
confiança, especializados, focados e ágeis.  O trabalho com equipes 
multidisciplinares e experientes em processos colaborativos é um grande 
diferencial da Agencia.



FLAVIA VIVACQUA
Nascida em São Paulo no ano de 1975,

 Flavia Vivacqua funda e dirige a NEXO CULTURAL Agência de Designer Cultural e Sustentabilidade, 
para criação, aprendizagem, consultoria e facilitação de processos, projetos e programas sócio-
culturais-ambientais [www.nexocultural.com.br || http://nexocultural.wordpress.com ].

 Designer Cultural e Sustentabilidade, Artista e Educadora com especialização academica, tornou-
se consultora com foco em resiliência comunitária e criativa, com experiência em articulação e 
governança em rede, tendo como formação a Ecologia Social da Antroposofia pelo Programa 
Germinar/Instituto EcoSocial; em Designer de Sustentabilidade e Desenvolvimento de 
Assentamentos Humanos Sustentáveis pelo programa Gaia Education, onde hoje é educadora em 
“Arte e Transformação Social” e “Redes e Ações Colaborativas”; em PDC – Permacultura Design e 
Consultoria e Bio-construção com Gernot Minke, pelo Ecocentro IPEC; e também realizou o 
“Treinamento para Cidades em Transição” pela TransitionNetwork.org.

 Domina e integra diversas metodologias de Sistematização (mapa-mental, mapeamentos e 
desenhos sistêmicos e graficos); de Conversação e Investigação (WorldCafé, Open Space
Tecnology, Aquario, Circulo, Feedback e Investigação Sistêmica); de Processos Colaborativos, 
Criação e Design de Estrategia (Hosting, Dragon Dreaming e Design Thinking).
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